
Градоначелник града Београда, 30. јануара 2012. године, на основу члана 23. став 5. Закона о превозу у друмском са-
обраћају („Службени гласник РС”, бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11), члана 42. став 2. Одлуке о јавном линијском 
превозу путника на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 61/09, 10/11 и 55/11), у смислу члана 
28. став 6. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11) и члана 52. став 1. тач. 6. и 10. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГЕ ПРЕВОЗА У ЈАВНОМ ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

I.
Овим решењем врши се измена Решења о утврђивање цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на те-

риторији града Београда, број 38-4860/11-Г од 30. децембра 2011. године („Службени лист града Београда”, број 59/11), тако 
што се:

1. У глави III. одељак 2. Цене превоза у ИТС 2: пододељак: „2.2. Цена електронске карте у претплати”, табеларни приказ 
у ставу 1, мења се и гласи:
„ Категорија корисника Запослени Повлашћени (осим ученика и студената)

Врста карте Месечна електронска карта Полумесечна електронска карта Месечна електронска карта

Зона Цена Износ ПДВ 
(8%)

Продајна цена 
са ПДВ-ом Цена Износ ПДВ 

(8%)
Продајна цена 

са ПДВ-ом Цена Износ ПДВ 
(8%)

Продајна цена 
са ПДВ-ом

1 3009,26 240,74 3250,00 1657,41 132,59 1790,00 1305,56 104,44 1410,00
1 и 2 4092,59 327,41 4420,00 2250,00 180,00 2430,00 1768,52 141,48 1910,00

1, 2 и 3 5435,19 434,81 5870,00 2990,74 239,26 3230,00 2351,85 188,15 2540,00
2 3009,26 240,74 3250,00 1657,41 132,59 1790,00 1305,56 104,44 1410,00

2 и 3 4092,59 327,41 4420,00 2250,00 180,00 2430,00 1768,52 141,48 1910,00
3 3009,26 240,74 3250,00 1657,41 132,59 1790,00 1305,56 104,44 1410,00 ”

У истом одељку и пододељку, после табеларног приказа цене електронске карте у претплати за запослене и повлашћене 
категорије корисника, додаје се нови табеларни приказ цене електронске карте у претплати за категорије корисника „уче-
ници и студенти” и гласи:
„ Категорија корисника Ученици и студенти

Врста карте Месечна електронска карта
Зона Цена Износ ПДВ (8%) Продајна цена са ПДВ-ом

1 1305,56 104,44 1410,00
1 и 2 1305,56 104,44 1410,00

1, 2 и 3 1305,56 104,44 1410,00
2 1305,56 104,44 1410,00

2 и 3 1305,56 104,44 1410,00
3 1305,56 104,44 1410,00 ”

2. У глави III. одељак 4. „Обједињена месечна електронска карта у претплати за превоз у ИТС 1 и зонама ИТС 2”, став 1. 
„цена обједињене месечне електронске карте у претплати”, мења се табеларни приказ и гласи:
„ Кат. корис. Запослени Ученици и студенти

Врста карте Месечна електронска карта Месечна електронска карта
Зона Цена Износ ПДВ (8%) Продајна цена са ПДВ-ом Цена Износ ПДВ (8%) Продајна цена са ПДВ-ом

1 3546,30 283,70 3830,00 1601,85 128,15 1730,00
1 и 2 4629,63 370,37 5000,00 1601,85 128,15 1730,00

1, 2 и 3 5972,22 477,78 6450,00 1601,85 128,15 1730,00 ”
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II.
Ово решење ступа на снагу и примењује се даном доно-

шења а објавиће се у „Службеном листу града Београда”.

Градоначелник града Београда
Број 38-226/12-Г, 30. јануара 2012. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

Градско веће града Београда, на седници одржаној 26. ја-
нуара 2012. године, на основу члана 54. став 1. тачка 8. Ста-
тута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 
39/08 и 6/10), члана 46. став 1. Одлуке о постављању плови-
ла на делу обале и водног простора на територији града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 32/10 и 10/11), 
донело је

ЦЕНОВНИК
ЗА ЧУВАЊЕ ПРИНУДНО УКЛОЊЕНИХ ПЛОВИЛА

Члан 1.
Овим ценовником утврђује се висина накнаде за чување 

принудно уклоњених пловила по дану чувања.

Члан 2.
Цене чувања утврђују се у зависности од квадратуре 

пловила.
Квадратура пловила у смислу овог ценовника се добија 

множењем „дужине преко свега” са „ширином преко свега”.
Квадратура пловила се утврђује у записнику надлежног 

комуналног инспектора о принудном извршењу решења о 
уклањању пловила, чији се један примерак доставља пре-
дузећу које је град Београд основао за обављање водопри-
вредне делатности од општег интереса за град Београд, или 
организацији овлашћеној за обављање послова уклањања, 
чувања, растављања и одлагања на комуналну депонију 
принудно уклоњених пловила.

Члан 3.
Цене чувања принудно уклоњених пловила су следеће:
– за пловила до 10 m² (укључујући и чамце уз 

сплавове) 500 динара./започети дан
– за пловила преко 10 до 25 m²  700 динара/започети дан
– за пловила преко 25 до 50 m² 1000 динара/започети дан
– за пловила преко 50 до 100 m² 1500 динара/започети дан
– за пловила преко 100 до 200 m² 2000 динара/започети дан
– за пловила преко 200 до 400 m² 3000 динара/започети дан
– за пловила преко 400 m² 5000 динара/започети дан

Члан 4.
У цене из члана 3. овог правилника урачунат је порез на 

додату вредност.

Члан 5.
Овај ценовник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”.

Градско веће града Београда 
Број 38-647/12-ГВ, 26. јануара 2012. године

Председник
Драган Ђилас, с. р.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, бр. 135/04, 88/10), у вези са чланом 46. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10) и члана 53. Одлуке о Градској управи града Београ-
да („Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 
23/10, 32/10 и 45/11), секретар Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕ-
КСА СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ У БЛОКУ 
ИЗМЕЂУ УЛИЦА: БЛАГОЈА ПАРОВИЋА, ПОЖЕШКЕ, 
БЕОГРАДСКОГ БАТАЉОНА И ОРФЕЛИНОВЕ, ГРАД-

СКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја пла-
нираних намена на животну средину Плана детаљне регу-
лације  комплекса станице за снабдевање горивом у блоку 
између улица: Благоја Паровића, Пожешке, Београдског ба-
таљона и Орфелинове, градска општина Чукарица (у даљем 
тексту: план).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну 
средину разматраће се постојеће стање животне средине 
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристи-
ке плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на 
микро и макролокацију и друга питања и проблеми зашти-
те животне средине у складу са критеријумима за одређи-
вање могућих значајних утицаја плана на животну средину, 
а узимајући у обзир планиране намене. 

3. Стратешком проценом утицаја плана на животну сре-
дину неће се разматрати прекогранична природа утицаја. 

4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на 
животну средину израдиће се извештај који ће обухвати-
ти обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене ,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор 

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

за смањење негативних утицаја на животну средину, 
– смернице за процену утицаја пројеката на живот-

ну средину (смернице које се односе на спровођење плана 
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину),

– програм праћења стања животне средине у току спро-
вођења плана (мониторинг),

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних 
решења и приказ начина на који су питања животне среди-
не укључена у план, 

– закључци до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљене на начин разумљив јав-
ности,

– други подаци од значаја за стратешку процену. 
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће 

се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.
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У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљна мерења у складу са законом.

За потребе израде плана детаљне регулације, не присту-
па се изради Концепта плана детаљне регулације.

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину Плана детаљне регулације комплекса станице за снаб-
девање горивом у блоку између улица: Благоја Паровића, 
Пожешке, Београдског батаљона и Орфелинове, градска 
општина Чукарица, део је документације која се прилаже уз 
план.

5. Израда извештаја о стратешкој процени поверава се 
ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд, Палмотићева 
бр. 30. 

Носилац израде извештаја о стратешкој процени, дужан 
је да исти изради у року од седам месеци од дана ступања на 
снагу Одлуке о изради Плана детаљне регулације комплекса 
станице за снабдевање горивом у улици Француској, град-
ска општина Стари град.

Средства за израду извештаја о стратешкој процени 
утиција на животну средину Плана детаљне регулације 
комплекса станице за снабдевање горивом у блоку између 
улица: Благоја Паровића, Пожешке, Београдског батаљона и 
Орфелинове, градска општина Чукарица, обезбедиће Нафт-
на индустрија Србије, Гаспром нефт, Дирекција за капитал-
ну изградњу и МТП, блок Промет, Народног фронта бр. 12, 
Нови Сад. 

6. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и за-
интересованим органима и организацијама које имају инте-
рес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне 
средине.

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изло-
жен на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт пла-
на, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10) и члана 50. Закона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града 
Београда”.

О б р а з л оже њ е
Изради предметног Плана приступиће се на основу Од-

луке о изради плана детаљне регулације  комплекса станице 
за снабдевање горивом у блоку између улица: Благоја Паро-
вића, Пожешке, Београдског батаљона и Орфелинове, град-
ска општина Чукарица („Службени лист града Београда”, 
број 45/11).

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су 
планирани будући развојни пројекти одређени прoписи-
ма којима се уређује процена утицаја на животну средину, 
утврдио је да предметни план представља оквир за одобра-
вање будућих развојних пројеката и подлеже обавези изра-
де стратешке процене утицаја на животну средину, у сми-
слу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10).

На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру 
стратешке процене, разматраће се постојеће стање живот-
не средине, утицај планираних садржаја на микро и макро 
локацију, док се неће разматрати прекогранична природа 
утицаја с обзиром на то да имплементација плана не може 
имати негативан утицај на животну средину друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљ-
не регулације  комплекса станице за снабдевање горивом у 
блоку између улица: Благоја Паровића, Пожешке, Београд-
ског батаљона и Орфелинове, градска општина Чукарица, 
садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, бр. 135/04, 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04), 
уз дописе IX-03 бр. 350.14-99/11 од 14. децембра 2011. годи-
не, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове дос-
тавио је на мишљење Предлог решења о приступању изра-
ди стратешке процене утицаја на животну средину Плана 
детаљне регулације  комплекса станице за снабдевање гори-
вом у блоку између улица: Благоја Паровића, Пожешке, Бе-
оградског батаљона и Орфелинове, градска општина Чука-
рица, Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за 
заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, 
ЈКП „Београдски водовод и канализацији”, ЈКП „Зеленило 
Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић 
Батут” и ЈВП „Београдводе”.

ЈКП „Зеленило-Београд” и Завод за заштиту природе 
Србије, дали су позитивно мишљење на Предлог решења о 
приступању изради стратешке процене утицаја на животну 
средину предметног плана.

Секретаријат за заштиту животне средине, Институт за 
јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, ЈВП „Београд-
воде”, Градски завод за јавно здравље, ЈКП „Београдски во-
довод и канализација”, нису доставли предметна мишљења 
у законском року, те се, сходно одредби чл. 11. Закона о 
стартешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), сматра да немају примед-
бе на садржину решења о приступању изради стартешке 
процене.

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе донео је решење 
као у диспозитиву.

Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03-350.14-99/2011, 23. јанура 2012. године

Секретар
Милан Вуковић, с. р.

На основу члана 9. став 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, бр. 135/04, 88/10), у вези са чланом 46. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10) и члана 53. Одлуке о Градској управи града Београ-
да („Службени лист града Београда” бр. 51/08, 61/09, 6/10, 
23/10, 32/10 и 45/11), секретар Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМ-
ПЛЕКСА СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ НА 
УГЛУ УЛИЦА ЧИНГРИЈИНЕ И ВОЈВОДЕ СИМЕ ПОПО-

ВИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације комплекса 
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станице за снабдевање горивом на углу улица Чингрији-
не и Војводе Симе Поповића, градска општина Звездара (у 
даљем тексту: план).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну 
средину разматраће се постојеће стање животне средине 
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристи-
ке плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на 
микро и макро локацију и друга питања и проблеми зашти-
те животне средине у складу са критеријумима за одређи-
вање могућих значајних утицаја планираних намена плана 
на животну средину. 

За потребе израде плана детаљне регулације не присту-
па се изради концепта плана детаљне регулације.

3. Стратешком проценом утицаја плана на животну сре-
дину неће се разматрати прекогранична природа утицаја. 

4. О извршеној стратешкој процени утицаја планираних 
намена плана на животну средину израдиће се извештај 
који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. 
став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор 

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

за смањење негативних утицаја на животну средину, 
– смернице за процену утицаја пројеката на живот-

ну средину (смернице које се односе на спровођење плана 
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину),

– програм праћења стања животне средине у току спро-
вођења плана (мониторинг),

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних 
решења и приказ начина на који су питања животне среди-
не укључена у план, 

– закључци до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљене на начин разумљив јав-
ности,

– други подаци од значаја за стратешку процену. 
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће 

се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног Плана.

У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљна мерења у складу са законом.

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину Плана детаљне регулације комплекса станице за снаб-
девање горивом на углу улица Чингријине и Војводе Симе 
Поповића, градска општина Звездара, део је документације 
која се прилаже уз план.

5. Израда извештаја о стратешкој процени  поверава се 
ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд, Палмотићева 
бр. 30. 

Носилац израде извештаја о стратешкој процени, дужан 
је да исти изради у року од седам месеци од дана ступања на 
снагу Плана детаљне регулације комплекса станице за снаб-
девање горивом на углу улица Чингријине и Војводе Симе 
Поповића, градска општина Звездара.

Средства за израду извештаја о стратешкој проце-
ни утицја на животну средину Плана детаљне регулације 
комплекса станице за снабдевање горивом на углу улица 
Чингријине и Војводе Симе Поповића, градска општина 
Звездара, обезбедиће Нафтна индустрија Србије, Гаспром 

нефт, Дирекција за капиталну изградњу и МТП, Блок про-
мет, Народног фронта бр. 12, Нови Сад.

6. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и за-
интересованим органима и организацијама које имају инте-
рес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне 
средине.

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изло-
жен на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт пла-
на, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10) и члана 50. Закона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11).

План детаљне регулације представљаће плански основ 
за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и 
и израду урбанистичко-техничке документације.

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града 
Београда”.

О б р а з л оже њ е
Изради предметног Плана приступиће се на основу Од-

луке о изради Плана детаљне регулације комплекса станице 
за снабдевање горивом на углу улица Чингријине и Војво-
де Симе Поповића, градска општина Звездара („Службени 
лист града Београда”, број 45/11).

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС” 
бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су 
планирани будући развојни пројекти одређени прoписи-
ма којима се уређује процена утицаја на животну средину, 
утврдио је да предметни план представља оквир за одобра-
вање будућих развојних пројеката и подлеже обавези изра-
де стратешке процене утицаја на животну средину, у сми-
слу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10).

На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру 
стратешке процене, разматраће се постојеће стање живот-
не средине, утицај планираних садржаја на микро и макро 
локацију, док се неће разматрати прекогранична природа 
утицаја обзиром да имплементација плана не може имати 
негативан утицај на животну средину друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације комплекса станице за снабдевање горивом на 
углу улица Чингријине и Војводе Симе Поповића, градска 
општина Звездара, садржаће елементе из члана 12. став 2. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04), 
уз дописе IX-03 бр. 350.14-98/11 од 12. децембра 2011. го-
дине, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о приступању из-
ради стратешке процене утицаја на животну средину Пла-
на детаљне регулације  комплекса станице за снабдевање 
горивом на углу улица Чингријине и Војводе Симе Попо-
вића, градска општина Звездара, Секретаријату за заштиту 
животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Град-
ском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и 
канализација”, ЈКП „Зеленило Београд”, Институту за јавно 
здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”.

ЈКП „Зеленило Београд” и Завод за заштиту природе 
Србије, дали су позитивно мишљење на Предлог решења о 
приступању изради стратешке процене утицаја планираних 
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намена на животну средину Плана детаљне регулације 
комплекса станице за снабдевање горивом на углу улица 
Чингријине и Војводе Симе Поповића, градска општина Зе-
мун.

ЈВП „Београдводе”, Институт за јавно здравље „Др 
Милан Јовановић Батут“, ЈКП „Београдски водовод и ка-
нализација”, Градски завод за јавно здравље и Секрета-
ријат за заштиту животне средине, нису доставили пред-
метна мишљења у законском року, те сходно одредби 
члана 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину(„Службени гласник РС”, бр. 135/04,88/10), сматра 
се да немају примедби на предложену садржину Предлога 
предметног решења. 

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе донео је решење 
као у диспозитиву.

Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03-350.14-98/2011, 23. јануара 2012. године

Секретар
Милан Вуковић, с. р.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, бр. 135/04, 88/10), у вези са чланом 46. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10) и члана 53. Одлуке о Градској управи града Београ-
да („Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 
23/10, 32/10 и 45/11), секретар Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОД-
РУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: РАБЛЕОВЕ, МАТИЦЕ СРПС-
КЕ И 16. ОКТОБРА У МИРИЈЕВУ, ГРАДСКА ОПШТИНА 

ЗВЕЗДАРА 

1. Не приступа се изради стратешке  процене утицаја 
планираних намена на животну средину плана детаљне ре-
гулације за подручје између улица: Раблеове, Матице српс-
ке и 16. октобра у Миријеву, градска општина Звездара (у 
даљем тексту: план).

2. Израда плана детаљне регулације поверава се  ЈУП 
„Урбанистички завод Београда”, Палмотићева 30 из Београ-
да, које је дужно да нацрт плана изради у року од 10 месеци 
од дана ступања на снагу одлуке. Средства за израду пла-
на детаљне регулације обезбедиће предузеће „ М ЦЕНТАР 
МОНТ” д.о.о. из Новог Београда, Булевар М. Пупина бр. 
117а.

3. Предметни план представљаће плански основ за изда-
вање информације о локацији, локацијске дозволе и израду 
урбанистичко-техничкох докумената.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење градској општини Звездара.

4. У оквиру намене простора предметног плана нису 
планирани будући развојни пројекти одређени прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину.

5. Секретаријат за урбанизам и грађевинске посло-
ве, узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, 

утврдио је да план не представља оквир за одобравање бу-
дућих развојних пројеката предвиђених прописима који-
ма се уређује процена утицаја на животну средину у сми-
слу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10).

6. Ово решење објављује се у „Службеном листу града 
Београда” и представља саставни део документације плана.

О б р а з л оже њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Од-

луке о изради плана детаљне регулације за подручје између 
улица: Раблеове, Матице српске и 16. октобра у Миријеву, 
градска општина Звездара („Службени лист града Београ-
да”, број 45/11).

Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Ур-
банистички завод Београда”, Палмотићева 30 из Београда, 
које је дужно да нацрт плана изради у року од десет месеци 
од дана ступања на снагу одлуке. Средства за израду пла-
на детаљне регулације обезбедиће предузеће „ М ЦЕНТАР 
МОНТ” д.о.о. из Новог Београда, Булевар М. Пупина бр. 
117а.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планиране намене којима нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је 
да предметни план не представља оквир за одобравање бу-
дућих развојних пројеката одређених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже 
обавези израде стратешке процене утицаја на животну сре-
дину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратеш-
кој процени утицаја на животну средину („Службени гла-
сник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-100/11 од 14. децембра 
2011. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске по-
слове доставио је на мишљење Предлог решења о непри-
ступању стратешкој процени утицаја на животну средину 
Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заш-
титу природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило 
Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић 
Батут” и ЈВП „Београдводе”.

ЈКП „Зеленило Београд”, дало је позитивно мишљење на 
предложену садржину предметног решења.

Секретаријат за заштиту животне средине, Завод за 
заштиту природе Србије, Градски завод за јавно здравље, 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Институт за јав-
но здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдво-
де”, нису доставили предметна мишљења у законском року, 
те се, сходно одредби члана 11 Закона о стратешкој процену 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04, 88/10), сматра да немају примедби на предложену 
садржину предметног решења.

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе града Београда, 
донео је решење као у диспозитиву.

Градска управа града Београд
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-100/11, 24. јануара 2012. године

Секретар
Милан Вуковић, с. р.
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ОБРЕНОВАЦ

Управни одбор Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац, на основу члaнa 17. Одлуке о оснивању Јавног пре-
дузећа „Пословни простор” Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 23/06, 45/07, 4/10 и 15/10) и  члана  32. став 
1.  тачка 9. Статута Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 29/06, 17/07, 
49/10), на седници одржаној 12. децембра 2011. године, донео је 

ОДЛУКУ 1

О ИЗМЕНИ ОДЛИКЕ О ЗОНИРАЊУ И УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЗАКУПНИНА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР КОЈИМ 
УПРАВЉА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР” ОБРЕНОВАЦ 

Члан 1.
У члану 8. Одлуке о зонирању и утврђивању висине закупнина за пословни простор којим управља ЈП „Пословни 

простор” Обреновац („Службени лист града Београда”, број 49/10) бришу се став 2. и став 4.
У истом члану досадашњи став 3. постаје став 2.

Члан 2.
Ова одлука се доставља оснивачу на сагласност. 
По добијању сагласности оснивача Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда” и иста ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања. 
Одлуку објавити и на огласној табли предузећа. 

Управни одбор ЈП „Пословни простор”
Број 3185/11, 12. децембра 2011. године

Председник 
Љиљана Јанковић, с. р.

1 Скупштина градске општине Обреновац дала је сагласност на ову одлуку Решењем VI-01 број 020-122 од 29. децембра 2011. године које је објављено у „Службеном листу 
града Београда”, број 58/11.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

АКТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

На основу члана 137. став 1. тачка 2. а у вези са чланом 154. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, 
број 125/2004), и члана 17. став 3. тачка 1. Одлуке о промени оснивачког акта Привредног друштва „Електроизградња” 
д.о.о. Београд, Топлице Милана бб („Службени лист града Београда”, број 2/2011), Скупштина Друштва је на седници одр-
жаној 25. јануара 2012. године, донела

ОДЛУКУ 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА

1. Бира се Небојша Банковић, дипломирани инжењер електротехнике за директора Привредног друштва за изградњу 
електроенергетских објеката „Електроизградња” д.о.о Београд. 

2. Одлука ступа на снагу даном доношења и примењиваће се од дана доношења.
3. Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина Привредног друштва за изградњу 
електроенергетских објеката „Електроизградња” д.о.о.

Број 4, 25. јануара 2012. године

Председник
Владимир Павловић, с. р.
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Страна
Решење о измени Решења о утврђивању цене ус-

луге превоза у јавном линијском превозу путника 
на територији града Београда  – – – – – – – – – – – –  1

Ценовник за чување принудно уклоњених пло-
вила  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Решење о приступању изради стратешке проце-
не утицаја планираних намена на животну средину 
Плана детаљне регулације комплекса станице за 
снабдевање горивом у блоку између улица: Благоја 
Паровића, Пожешке, Београдског батаљона и Ор-
фелинове, градска општина Чукарица  – – – – – – –  2

Решење о приступању изради стратешке проце-
не утицаја планираних намена на животну средину 
Плана детаљне регулације комплекса станице за 
снабдевање горивом на углу улица: Чингријине и 
Војводе Симе Поповића, градска општина Звездара  3

Страна
Решење о неприступању изради стратешке про-

цене утицаја планираних намена на животну сре-
дину Плана детаљне регулације за подручје између 
улица: Раблеове, Матице српске и 16. октобра у Ми-
ријеву, градска општина Звездара– – – – – – – – – –  5

Акти градских општина

ОБРЕНОВАЦ
Одлука о измени Одлуке о зонирању и утврђи-

вању висине закупнина за пословни простор којим 
управља Јавно предузеће „Пословни простор” Об-
реновац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6

Акти јавних предузећа и других организација
Одлука о именовању директора – – – – – – – – –  6

САДРЖАЈ
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића 6, приземље 
– БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24. Одговорни уредник 
РАДМИЛА ЈОСИПОВИЋ. Телефони: 3244-325, 3229-678, лок. 6242, 6247. Штампа 
ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15
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